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 والـنــحــ
  :االستخراج

 .(القاتلون , مستخرج , قاتل , واع  )               : اسم فاعل (1)
 معمول(%20مفعول به-%70(+)فاعل )اسم الفاعل ،صيغة المبالغة  
 .فاعل      (                   المهمل) ناجحما 
 .مفعول به (                 اللبن)الطفل  شارب ما
 .(فعل -مفعال -فعال -فعيل -لمبالغة :)فعولأوزان صيغ ا* 
 .(مستخرج -مبيع -مقول-مقضى-مرجو-:)مقتول اسم المفعول (2)
 .(مفعول به: ممكن نائب فاعل + : الزم):    اسم المفعول* 
 .نائب فاعل                  " سعيهمشكور "محمد  -
  .مفعول به"                  جنيها" الفقير ممنوح -
 .مستخرج  –( :مفعل  مصدر ميمى -اسم مكان –اسم زمان ) –( 3)
  ." العشاق موعدالليل "                   ()زمان  وعد*

  ." العشاق موعدالحدائق " (                   مكان )      
  ." حسنا موعداوعدت ابنى "                    (ميمى )      

 تمييز      ةنكرة منصوبشر ( +–ير خ–فعلى  –:)أفعل  اسم تفضيل(* 4)
  .تمييز                 " علما"أنا أكثر من محمد       : مثال*     

 : حاالته
 هند الفضلى بق المفضل فى العدد والنوع           ( يطا1) مقترن بأل-1

 .( يحذف المفضل عليه 2)                
 :  مضاف إلى معرفة-2

  .الطالبات فضلىهند                          ن يطابقأ                
  .الطالبات أفضلهند       أن يلزم إفراد وتذكير وتنكير         يجوز  
 : مجرد من أل واالضافة-3

 .من على  أفضلهند                  تنكيرالتذكير والفراد واإليلزم *     
 : مضاف إلى نكرة -4

 طالبة . أفضلهند                                تنكيريلزم إفراد وتذكير و
 وأعرب  المتعجب منه :من )عظمة المصريين (  تعجب –( 5)
 مفعول به ( المصريين               عظمةما أجمل )-
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 .( المصريين  بعظمةأجمل )-
 فاعل مجرور لفظا مرفوع محال .                               

 : ذمالمدح وال–( 6)
  .ما (+مخصوص-من –عمال -عمل المرء-)نعم ،بئس ( +فاعل )المرء-
 
 مبتدأ مؤخر جوازا                  الصدقنعم              الخلق       
      الصدق   خلقانعم   )نعم،بئس ( +تمييز )خلقا (                   -

 الصدق      ذا  ــــــحب -
   
 مبتدأ مؤخر وجوبا       فاعل        فعل    
 : اإلغراء والتحذير –( 7)
 .الصدق -
  .توكيد لفظى منصوبا (                الصدقالصدق )-

  .معطوف منصوب     (           األمانة)ودق الص* 
 

 فى حالة التحذير      احذر (   ( , )مفعول به لفعل محذوف تقديره )الزم

 .بذــــــــكـاك الـــــإي*   
 

 ( مفعول به ثان  الكذب)      ( مفعول به أول لفعل  إياك)            
 ذب ـــــــاك والكـــــــإي*               

 
 محذوف مفعول به لفعل (لفعل محذوف)و(عطف جمل)الكذب)إياك (مفعول به 

 : االختصاص( 8)
 . شجعان –العرب  (شباب) -نحن*       .شجعان – (العرب)–نحن -
 

 .مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص                  
 
 شجعان – الشباب (أيها)–نحن -

 صفة مرفوعة ألى                                
  * بخاصة          الشباب .
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 مبتدأ مؤخر  خبر مقدم                          
 * خاصة        الشباب .

 مفعول به           حال                    
 

 . خصوصا      الشباب* 
 مفعول به        مفعول مطلق                     

 .(أولها ألف قبل األخير ألفحروف  7كلمة ( مصدر سداسى -(9)
 .اضمحالل ( –اطمئنان -)استخراج                       

 : المصدر الخماسى–( 10)
 .حروف أولها ت  الثالث ألف  5                 )تقاتل ( : *  
  .حروف أولها ألف   قبل األخير ألف 6              )انتشار ( :*   
  .حروف قبل األخير شدة أوله تاء 4                 )تقدم ( :*  
 : المصدر الرباعى( 11)

 مفاعلة (–فعال –فعللة  –فعالل  -تفعلة –تفعيل  –إفعلة  –)إفعال 
 

 مقاتلة ( –قتال  -زلزلة –زالزال -تربية –تقديم  –إقامة -اج)إخر
 : ممنوع من الصرف –( 12) 
     .مساكين  مساجد ،                    منتهى الجموع :*
 مكة . –مصر  –هند                          علم مؤنث :*
 .أفضل                : "أفعل"صفة على وزن *

 ."شارون "                      *علم أعجمى :     
 ."عمر "  " :                   لعلم على وزن  "فع

 ."عثمان " :                         "ان:"زيادة علم و
 : ممنوع من الصرفجر ال    –( 13)

 .( .)فى مصر مساجدعن :                  قرأت   بالفتحة
 .قرأت عن المساجد                          : بالكسرة      

 .قرأت عن  مساجد المدينة                                          
 يعرب صفة                مصرية (-مصرى( : اسم منسوب –( 14)
 مضاف إليه                                  ( : األبمحمد مصرى ) *
 تمييز                                      :(  أبامحمد مصرى )* 
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 نائب  فاعل                                     :(  أبوهمحمد مصرى )* 
 ال يعرب صفة   :             :)اسم +ي+ه( المصدر  الصناعى –( 15)
 . الوطنية.              *  حبذا  الوحشيةال حبذا *   
  .+جملة فيها ضميرة:نكرة منون نعت جملة –( 16)
  .بشجاعة ( )يقاتل                 جنديا    قابلت*                 

 .فاتك ( )سالحه                                                
  .أن+ مضارع:           المصدر المؤول –( 17)

 .ما +ماضى                                        
 .أن+اسم +خبر                                        

  : جملة ال محل لها من اإلعراب   –( 18)
 ابتدائية -1                       

 صلة الموصول ينجح من )يذاكر ( -2                       
 : جملة لها محل إعرابى    (19)
 محمد )يذاكر (                       : الخبر-1
 أقبل طالب ) يحمل كتبه (                       :  نعت-2

 )يحمل كتبه ( أقبل محمد                       :   حال-3       
 + ) جملة فيها ضمير( )معرفة(                                            

 مستشفى" –مصطفى  -سلمى -عصا -هدى " : مقصور –( 20)
 )تثنيته وجمعه جمع مؤنث سالم( 

  : ترد الياء ألصلها + يزاد " ان,ين,ات"               :  ثالثةاأللف * 
 (رضوان -عصوان  – منيان  -هديان)         

 : + يزاد " ان,ين,ات"تقلب ياء              : األلف رابعة فأكثر*
  (مستشفيات –مصطفيان  -سلميان سلميات )      

                                                                                  ى ن ( -األلف +تزاد ون)تحذف : (مذكر السالمه جمع جمع)
 .مصطفين ( , مصطفون) 

 : االستثناء–( 21)
 مستثنى منصوب              طالبانجح الطالب إال    تام مثبت :  *
  مستثنى منصوب /بدل        الفاشلما نجح الطالب إال     تام منفى :  *
 فاعل               : المجتهدما نجح إال  ناقص منفى :  *
  " .إال" إعراب )غير ،سوى ( =إعراب ما بعد-
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 مضاف إليه  )غير ،سوى ( +-
  :اسم ال نافية للجنس –( 22)
 مبنى على ما ينصب به              مفرد               .مهمل طالبال -
 منصوب            مضاف          . علم مهمل طالبال -
 منصوب     شبيه بالمضاف       . علما مهمل  طالباال -
 : التوكيد بالنون-(23)
  .محمد ليلعبنوهللا                      :واجب *
 محمد ؟ يلعبهل                       : جائز*
  .محمد يلعبوهللا لسوف                       : ممتنع*

 : أسلوب الشرط–( 24)
 .بتفوق            مجزوم بالسكونتنجح بجد وعزيمة  تذاكرإن *
 .مجزوم بحذف حرف العلة             إلى العال تسمإلى الخيرتسع متى *
 .مجزوم بالسكون                 هللابرضا  يفزالحق قل ي من* 
    .مجزوم بحذف النون       نعم هللا .تشاهدوا  فى األرضتسيروا  حيثما*
 : اقتران جواب الشرط بالفاء 

 .إلى العالفسوف تسمو  إلى الخيرتسع متى *
 .هللا برضا فلن يفوز الباطل يقل * من 
 .نعم هللا فقد تشاهدونفى األرض تسيروا *حيثما 

 : الكشف فى المعجم-(52)
 نأتى بالماضى . -1  
 .نجرد الفعل من حروف الزيادة -2  
 .رع أو المصدر(نعرف أصل األلف )بالمضا -3  
  .نرد الحرف المحذوف  -4  

 االقتصاديون   اقتصد      قصد           
 ق و ل            يقول             قال       استقال        استقالة 

 قم              قام          يقوم           ق و م
 :  أنواع الخبر -( 26)

 )نشيط( محمد  :                      مفرد-1
  ( , )علمه غزير(+محمد )يذاكر :                      جملة-2
 , )بين األشجار()فى الفصل ( محمد                  : شبه جملة-3
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 ةـالغـبالـ
 : األسلوب اإلنشائى-(1)
 .( تمنى ، نداء ، استفهام ، نهى ، أمر )

 .(تنجحليتك  ، محمد×  , يامحمد  ، ين أنت ؟أ ، ال تهمل ، )ذاكر
 : محسن بديعى –(2)
 .قصير ×طويل                   باإليجاب         : طباق -1

 .ليس يفارق ×بالسلب                 أفارق                       
  .ويلعب الفاشل نهارا×يذاكر المجتهد ليال    : مقابلة-2

 : يوضحان المعنى بالتضاد . لمقابلةسر جمال الطباق وا
 وظنونى ألهلى قد نسيت :  سكت فغر أعدائى السكوت     تصريع-3

 :يعطى دفعة موسيقية فى بداية القصيدة  التصريع سر جمال           
 :صليت )المغرب ( فى )المغرب ( .  تام-أ((:                   جناس-4
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 :أكلت العشاء فى العشاء . ناقص-)ب(                             
 : مراعاة نظير-5

 الخيل والليل والبيداء تعرفنى    والسيف والرمح والقرطاس والقلم
 يثير الذهن ويحرك االنتباه .:  سر الجمال *                 

:كلمة لها معنيان أحدهما قريب غير مقصود واألخر بعيد مقصود  تورية-6
 ومراد .

 قال شوقى :
 حافظت إنسانا وكلبا أمانة      فضيعها اإلنسان والكلب  أودع

 " حافظ إبراهيم " الشاعربعيد قريب :يصون, 
 اتفاق نهاية الفواصل . :)فى النثر فقط ( : السجع-7

 ."ت،وكل ما هوآت آت،ومن مات فات" إنه من عاش ما
 :يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن  سر جماله

 التوكيد  التخصيص و يفيد                     : أسلوب القصر–( 3)
 محمد  إالنجح  ما                         نفى واستثناء:-1
 المسلمون متسامحون . إنما                                 إنما :-2
 على . ال نجح محمد             :(لكن–بل -العطف ب )ال-3

 المجتهد  بلما نجح الفاشل                                           
 العاقل . لكنال تصاحب األحمق                                           

 الولد الكرةفى النادى يلعب                     التقديم والتأخير :-4
 الناجح المجتهد .              تعريف طرفى الجملة :-5
 . أسلوب مؤكد–( 4)
 القصر( )ما سبق فى -1
 إنك نشيط                  +اسم +خبر       (إن ،أن) -2
 لقد نجحت                                (لقد +ماضى) -3
 أتذاكرن                       (مضارع +نون التوكيد)-4
 وهللا إنى لواثق من ربى                                        (قسم )-5
 ( = بيان= صورة خيالية =خيالبيانيالونا )–( 5)
  (  أسد   محمد)                 تشبيه :-1
 (×ئر يز   محمد)         استعارة مكنية :-2
 فى تدمير معسكرات العدو (  األسدنجح   )     : تصريحيةاستعارة -3
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  (الشجاعة)           قتلت أسدا      : صفة           : كناية –( 3)
  (الجمل)  ذبحت سفينة الصحراء :موصوف                  

 يجمع الفضل شملهم     : نسبة                   
  (كناية عن نسبة المصريين إلى الفضل)

  المرسلمجازال–( 4)
 )مجاز مرسل عن القليل من الماء عالقته الكلية (.( النيلشربت )    : كلية*
 )مجاز مرسل عن العبارة عالقته الجزئية( .(  فى الطابور كلمةقلت)  :  جزئية*
           ) مجاز مرسل عن العشب عالقته السببية(.(  المطرأكل حصانى ) :  سببية*
  مجاز مرسل عن المطر عالقته المسببية( ).( من السماء  العشبنزل ) : مسببية*
 ) مجاز مرسل عن الطالب عالقته المحلية(. (برحلةالمدرسةقامت )  : محلية*

 )مجاز مرسل عن الجنة عالقته الحالية(."خالدونهللا هم فيها (رحمة)ففى" :  حالية*
 .    :كاناعتبارما*
 عنب كانت .)ستكون (  (خمراعصرت )  : اعتبار ما سيكون*
  " نجح محمدفعل +فاعل "          : األسلوب الخبرى-(5)

 "د نشيط محم"مبتدأ وخبر                                     
  " ا نشيطاإن محمد"ما  وإخواته (إن )كان و                                

 :التقرير وإظهار عاطفة ....و....و.... الغرض البالغى
 : طناباإل–( 6)
 نلهو ونلعب                     : بالترادف-1
 اليوم –فى بهجة -ن أقبل المصريو                  : باالعتراض-2
 :                        ذاكر فإن العلم نور تعليل-3

 :                         فاال تئاد االتئاد و التثبت التثبت تكرار-4 
 التوكيد  اإلطناب :                           سر جمال

 :   "خلق االنسان من طين" الفاعل               : االيجاز بالحذف–( 7)
 "لما أبدى عليك+"   :به المفعول                                      

 الرياضة"× :       "نعم الخلق  مبتدأ                                      
 :         "نعم الخلق الصدق"الخبر                                     

 


